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•Atsisiųskite konfigūravimo įrankį paspaudę nuorodą: https://eldesalarms.com/product/eldes-
utility-tool/

•Programa naudokitės naudodami savo kompiuterį, planšetinį kompiuterį ar išmanųjį telefoną.

Nuoroda atsisiuntimui

1. Nuo ko pradėti?

https://eldesalarms.com/product/eldes-utility-tool/


1. Paspauskite „Automatizavimas“

2. Paspauskite „Sukurti naują...“

2. Apsaugos sistemos konfigūravimas su „Utility Tool“



Išėjimo parametrai

Išėjimo valdymas – gali kontroliuoti vartus, apšvietimą, šildymą, apsaugines žaliuzes ir kt.;

Sistemos valdymas - naudojama sistemos įjungimui ir išjungimui pagal grafiką;

Pvz. - apsauga įjungiama automatiškai nuo 8 iki 17 val. kasdien, išskyrus savaitgalius. 

3.1 Automatizavimo parametrų nustatymas  



Išėjimas

Išėjimas – pasirinkite, kuris išėjimas bus valdomas.

3.2 Automatizavimo parametrų nustatymas



Išėjimo veiksmas

Įjungti – įjungs išėjimą; Išjungti- išjungs išėjimą;

Impulso pradžia – išėjimas bus įjungtas nustatytam laiko periodui;

Impulso pabaiga – išėjimas bus išjungtas nustatytam laiko periodui.

3.3 Automatizavimo parametrų nustatymas



Sistemos įvykis

Sistemos įvykis – pasirinkite nuo kurio sistemos veiksmo 

suveiks išėjimas. 

3.4 Automatizavimo parametrų nustatymas



Sritis

Sritis – pasirinkite norimą sritį, kuriai bus taikomas sistemos įvykis. 

3.5 Automatizavimo parametrų nustatymas 



SMS pranešimai

SMS žinučių konfigūravimas - pranešimai SMS žinute gali būti siunčiami pagrindiniam vartotojui 

su Jūsų pasirinktu tekstu, kai prasideda automatizavimo veiksmas. 

3.6 Automatizavimo parametrų nustatymas 



Tvarkaraščio parinktys

3.7 Automatizavimo parametrų nustatymas 



Papildomos 

sąlygos

Papildomos sąlygos – automatizavimo veiksmas bus 

vykdomas, jei bus išpildytos ir papildomos sąlygos.

3.8 Automatizavimo parametrų nustatymas



4.Praktiniai pavyzdžiai



4.1 Šviesų 
automatizavimas kai 

suveikia aliarmas



4.1 Šviesų automatizavimas kai suveikia aliarmas

Kai aliarmas prasideda

lauko šviesa įsijungia

Kai aliarmas baigiasi

lauko šviesa išsijungia

Aliarmas prasideda Aliarmas baigiasi

Kai aliarmas prasideda

vidaus šviesa įsijungia

Kai aliarmas baigiasi

vidaus šviesa išsijungia

Lauko šviesa

Vidaus šviesa

Jums reikės sukurti 4 skirtingas automatizavimo taisykles, norint, kad veiktų šviesų 

automatizavimas suveikus aliarmui:

Kai aliarmas prasideda - taisyklės 1 ir 2

Kai aliarmas baigiasi  - taisyklės  3 ir 4

1

2

3

4

Struktūra



4.1 Apsaugos sistemos konfigūravimas su „Utility Tool“

1. Spauskite „Automatizavimas“

2. Spauskite „Sukurti naują...“



4.1 Šviesų automatizavimas kai suveikia aliarmas

Taisyklė Nr.1

Taisyklė Nr.1

Kai aliarmas prasideda srityje PART1 – lauko šviesa (C1) įsijungia



4.1 Šviesų automatizavimas kai suveikia aliarmas

Taisyklė Nr.2

Taisyklė Nr.2

Kai aliarmas prasideda srityje PART1 – vidaus šviesa (C2) įsijungia



4.1 Šviesų automatizavimas kai suveikia aliarmas

Taisyklė Nr. 3

Taisyklė Nr. 3

Kai aliarmas baigiasi srityje PART1 – lauko šviesa (C1) išsijungia



4.1 Šviesų automatizavimas kai suveikia aliarmas

Taisyklė Nr.4

Taisyklė Nr.4

Kai aliarmas baigiasi srityje PART1 – vidaus šviesa (C2) išsijungia



4.1 Šviesų automatizavimas kai suveikia aliarmas

Visos taisyklės

Sąrašas visų sukurtų taisyklių

Įrašyti nustatymus



4.2 Vėdinimo 
automatizavimas



4.2 Vėdinimo automatizavimas

Struktūra

1 2

Jums reikia sukurti 2 skirtingas automatizavimo taisykles, jeigu norite automatizuoti namų 

vėdinimą:

Kai apsauga įsijungs – taisyklė Nr. 1

Kai apsauga išsijungs - taisyklė Nr. 2

Kai apsauga įsijungs, 

ventiliacija įsijungia.

Kai apsauga išsijungs, 

ventiliacija išsijungia.



4.2 Apsaugos sistemos konfigūravimas su „Utility Tool“

1. Spauskite „Automatizavimas“

2. Spauskite „Sukurti naują...“



4.2 Ventiliacijos automatizavimas

Taisyklė Nr.1

Taisyklė Nr.1

Kai apsauga įsijungs srityje PART1 – ventiliacija įsijungia



4.2 Ventiliacijos automatizavimas

Taisyklė Nr.2

Kai apsauga išsijungs srityje PART1 – ventiliacija išsijungia

Taisyklė Nr.2



4.2 Ventiliacijos automatizavimas

Visos taisyklės

Sąrašas visų sukurtų taisyklių

Įrašyti nustatymus



4.3 Temperatūros 
automatizavimas



4.3 Temperatūros automatizavimas

Struktūra

Jums reikia sukurti 6 skirtingas taisykles, norint automatizuoti šildymą pagal temperatūrą:

Jei apsaugos sistema įjungta - taisyklės 1 ir 2

Jei apsaugos sistema išjungta - taisyklės 3 ir 4

Jei apsaugos sistema įjungta arba išjungta – taisyklės 5 ir 6

Temp. sensorius 1 Temp. sensorius 2 Temp. sensorius 3

Sistema įjungta Sistema išjungta Įjungta/Išjungta

Kai temperatūra pakyla virš 20 °C

Šildymas išsijungia

Kai temperatūra pakyla virš 22 °C

Šildymas išsijungia

Kai temperatūra nukrenta iki 16 °C

Šildymas įsijungia

Kai temperatūra nukrenta iki 17 °C

Šildymas įsijungia

Kai temperatūra nukrenta iki 19 °C

Šildymas įsijungia

Kai temperatūra pasiekia 24 °C

Šildymas išsijungia



4.3 Apsaugos sistemos konfigūravimas su „Utility Tool“

1. Spauskite „Automatizavimas“

2. Spauskite „Sukurti naują...“



4.3 Temperatūros automatizavimas

Taisyklė Nr.1

Taisyklė Nr.1

Jei apsaugos sistema įjungta srityje PART1 ir temperatūra pakyla virš 20 °C – šildymas išsijungia



4.3 Temperatūros automatizavimas

Taisyklė Nr.2

Taisyklė Nr.2

Jei apsaugos sistema įjungta srityje PART1 ir temperatūra nukrenta žemiau 17 °C - šildymas įsijungia



4.3 Temperatūros automatizavimas

Taisyklė Nr.3

Taisyklė Nr.3

Jei apsaugos sistema išjungta srityje PART1 ir temperatūra pakyla aukščiau 22 °C - šildymas išsijungia



4.3 Temperatūros automatizavimas

Taisyklė Nr.4

Taisyklė Nr.4

Jei apsaugos sistema išjungta srityje PART1 ir temperatūra nukrenta žemiau 19 °C - šildymas įsijungia



4.3 Temperatūros automatizavimas

Taisyklė Nr.5

Taisyklė Nr.5

Jei sistema yra įjungta arba išjungta srityje PART1 ir temperatūra pakyla aukščiau 

24 °C – šildymas išsijungia.



4.3 Temperatūros automatizavimas

Taisyklė Nr.6

Taisyklė Nr.6

Jei sistema yra įjungta arba išjungta srityje PART1 ir temperatūra nukrenta žemiau 

16 °C – šildymas įsijungia.



4.3 Temperatūros automatizavimas

Visos taisyklės

Sąrašas visų sukurtų taisyklių

Įrašyti nustatymus



4.4 Vartų kontrolė 
įjungiant/išjungiant 

pasirinktą sritį



4.4 Vartų kontrolė įjungiant/išjungiant pasirinktą sritį

Kai apsauga pasirinktoje srityje 

įjungiama, vartai užsidaro

Kai apsauga pasirinktoje srityje 

išjungiama, vartai atsidaro

Apsaugos sistema įjungiama 

pasirinktoje srityje

Apsaugos sistema išjungiama 

pasirinktoje srityje

Vartai

Sėkmingam vartų kontrolės automatizavimui, reikia sukurti 2 skirtingas taisykles:

Jei apsaugos sistema įjungiama pasirinktoje srityje - taisyklė Nr. 1

Jei apsaugos sistema išjungiama pasirinktoje srityje – taisyklė Nr. 2

Svarbu:

- Šis scenarijus pritaikytas valdyti vartus su „Eldes Security“ aplikacija bei EWKB5 klaviatūra;

- Naudojant šį scenarijų, bus sunaudojama viena sritis, kurios nebebus galima panaudoti niekur 

kitur. Jeigu neturite laisvos srities, naudokitės 4.5 skyriuje nurodytu scenarijumi.

1 2

Struktūra



4.3 Apsaugos sistemos konfigūravimas su „Utility Tool“

1. Spauskite „Automatizavimas“

2. Spauskite „Sukurti naują...“



4.4 Vartų kontrolė įjungiant/išjungiant pasirinktą sritį

Taisyklė Nr.1

Kai apsaugos sistema įsijungia srityje „Vartai“ – vartai užsidaro gaudami 2 sekundžių impulsą (trukmė 

gali kisti priklausomai nuo vartų gamintojo, detalesnė informacija - vartų naudotojo vadove).

Taisyklė Nr.1



Taisyklė Nr.2

4.4 Vartų kontrolė įjungiant/išjungiant pasirinktą sritį

Taisyklė Nr.2

Kai apsaugos sistema išjungiama srityje „Vartai“– vartai atsidaro gaudami 2 sekundžių impulsą (trukmė 

gali kisti priklausomai nuo vartų gamintojo, detalesnė informacija - vartų naudotojo vadove).



4.4 Vartų kontrolė įjungiant/išjungiant pasirinktą sritį

Visos taisyklės

Sąrašas visų sukurtų taisyklių

Įrašyti nustatymus



4.5 Vartų kontrolė su „Eldes
Security“ aplikacija ir

EWKB5 klaviatūra



4.5 Vartų kontrolė su „Eldes Security“ aplikacija ir EWKB5

Norint gauti PGM impulsą „Eldes Security“ aplikacijoje (arba EKWB5 klaviatūroje), Jums 

reikia plokštėje esančią jungtį C1 prijungti tiesiai prie Z8 (žr. paveikslėlį žemiau).

Svarbu:

- išėjimas C1 ir zona Z8 pasirinkti tik šiam konkrečiam pavyzdžiui. Bet kuris kitas išėjimas ir zona gali būti pasirinkti šiam 

vartų kontrolės scenarijaus įgyvendinimui.

- jei dviejų laidų dūmų sensoriaus režimas yra įjungtas, C2 išėjimas negali būti naudojamas.

PGM impulsas gaunamas, nustačius zonos „Pažeidimo delsos“ laiką, kuris bus naudojamas 

automatizacijai atlikti. Kai įjungiamas PGM išėjimas C1 Eldes Security aplikacijoje (arba 

naudojant EWKB5 klaviatūrą), aktyvuojama automatizacija, kuri išjungia PGM išėjimą C1 

praėjus zonos „Pažeidimo delsos“ laikui.

C1

Z8



4.5 Vartų kontrolė su „Eldes Security“ aplikacija ir EWKB5

Kai 8 zona yra pažeista, 

išsijungia 1 išėjimas (C1)

8 zona yra pažeista

Vartai 1

Struktūra

Norint nustatyti vartų automatiką, Jums reikia sukurti 1 taisyklę: 

Jei zona yra pažeista- taisyklė 1



4.5 Apsaugos sistemos konfigūravimas su „Utility Tool“ (1)

1. Paspauskite „Zonos“

4. Pakeiskite 

vertę į 2000 ms

2. Pasirinkite Zoną

3. Pakeiskite zonos 

tipą į „Ataskaitos”



4.5 Apsaugos sistemos konfigūravimas su „Utility Tool“ (2)

1. Paspauskite „Automatizavimas“

2. Paspauskite „Sukurti naują...“



Taisyklė Nr.1

4.5 Vartų kontrolė su „Eldes Security“ aplikacija ir EWKB5

Taisyklė Nr.1

Kai 8 zona (Z8) yra pažeista – išjungti PGM išėjimą C1.

„Pažeidimo delta”, kuri yra nustatyta 2000ms, užtikrins, jog PGM išėjimas C1 išsijungtų po 2 sekundžių.



4.5 Vartų kontrolė su „Eldes Security“ aplikacija ir EWKB5

Visos taisyklės

Sąrašas visų sukurtų taisyklių

Įrašyti nustatymus



4.6 Vartų kontrolė 
pagal tvarkaraštį



4.6 Vartų kontrolė pagal tvarkaraštį

7 val. 

vartai atsidaro

18 val.

vartai užsidaro

7 val. 18 val.

Vartai

Norint naudotis vartų automatika pagal tvarkaraštį, Jums reikia sukurti 2 skirtingas taisykles:

7 val. ryte - taisyklė 1

18 val. vakare - taisyklė 2

1 2

Struktūra



4.6 Apsaugos sistemos konfigūravimas su „Utility Tool“

1. Paspauskite „Automatizavimas“

2. Paspauskite „Sukurti naują...“



4.6 Vartų kontrolė pagal tvarkaraštį

Taisyklė Nr.1

7 val. pirm.-penkt. – vartai atsidaro, kai suveikia PGM išėjimas C1, gaudamas 2 sekundžių impulsą (trukmė gali 

kisti priklausomai nuo vartų gamintojo, detalesnė informacija - vartų naudotojo vadove)

Taisyklė Nr. 1



4.6 Vartų kontrolė pagal tvarkaraštį

Taisyklė Nr. 2

18 val. pirm.-penkt. – vartai užsidaro, kai suveikia PGM išėjimas C1, gaudamas 2 sekundžių impulsą (trukmė 

gali kisti priklausomai nuo vartų gamintojo, detalesnė informacija - vartų naudotojo vadove)

Taisyklė Nr. 2



4.6 Vartų kontrolė pagal tvarkaraštį

Visos taisyklės

Sąrašas visų sukurtų taisyklių

Įrašyti nustatymus




